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Inleiding
De huidige groeipercentages van Amsterdam maken de tot nog toe gebruikelijke
planologische uitgangspunten voor sporten in de stad fysiek onuitvoerbaar. Voor uitbreiding
van de traditionele sportinfrastructuur lijkt gewoonweg geen ruimte meer beschikbaar in de
stad. Doel van het adviesrapport ‘Amsterdam urbansports stad’ is een flexibele urbansports
strategie te formuleren die op doordachte wijze de Amsterdamse sportinfrastructuur
verbreed in een zich alsmaar verder verdichtende stad.
Dankzij hun beperkte ruimtebeslag passen urbansports goed in een ontwikkelstrategie
waarbij de stad zichzelf verder moet verdichten zonder daarbij de kwaliteit van de openbare
ruimte uit het oog te verliezen. Gemeente Amsterdam moet ruimten identificeren die een
kwaliteitsimpuls behoeven of die in hun huidige vorm onderbenut blijven. In samenwerking
met de (sub) doelgroepen moeten deze locatie’s worden getoetst op hun potentieel tot
integratie van urbansports infrastructuur. Periodiek overleg met de doelgroepen valideert
deze afzonderlijke initiatieven waardoor deze goed aansluiten op de wensen van de
eindgebruikers voor wie deze voorzieningen zijn bedoeld.
Het meerjarenplan ‘Amsterdam urbansports stad’ benoemt 5 hoofddoelstellingen om de
BMX-, skateboard & inlineskate culturen duurzaam te ondersteunen. De realisatie van een
netwerk van innovatieve, elkaar complementerende urbansports voorzieningen is een
belangrijke eerste stap van een urbansportsbeleid. Hoogwaardig ontworpen en goed
onderhouden infrastructuur motiveert Amsterdammers het meest efficiënt om zijn of haar
hobby in de openbare ruimte te beoefenen.
Deze 5 hoofddoelstellingen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Uitwerken meerjarenplan ‘Amsterdam urbansports stad’
Het toepassen van een stadsbreed skateparksysteem
Kwaliteit van voorzieningen boven kwantiteit stellen
Behoud van goed gewaardeerde voorzieningen
Samenwerking met communities voor breedte- & topsport events

Dit adviesrapport ‘Urbansports infrastructuur Amsterdam’ behandelt hoofddoelstellingen 3
en 4 door inzichtelijk te maken hoe de huidige voorzieningen worden gewaardeerd en hoe
hun huidige staat van onderhoud is. Het rapport doet per stadsdeel aanbevelingen hoe de
huidige infrastructuur voor skate-en BMX-doeleinden kan worden verbeterd. Aanvullend op
deze informatie geeft het rapport enkele suggestie’s voor onderzoek naar hoe goede,
toekomstige infrastructuur kan worden gerealiseerd in ieder stadsdeel.
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Aanbevelingen Amsterdamse urbansports infrastructuur
Stadsdeel Nieuw West
•
•
•
•
•

Herinrichting van het Piet Wiedijkpark skatepark (23)
Herinrichting van het Sloterplas skatepark (22)
Herinrichting van het Gerbrandy skatepark (32)
Verwijdering Nieuwe Meer skatepark (25)
Verwijdering slidebar Bok de Korverweg (35)

Stadsdeel Noord
•
•
•

Herinrichting van het Kadoelen skatepark
Verwijdering slidebar Circusplein
Aanpassingen zitbankjes IJpromenade

Stadsdeel Oost
•
•
•
•

Incidenteel & periodiek onderhoud Blijburg skatepark
Verplaatsen & renoveren miniramp IJburg
Verwijdering & herinrichting skatepark Kop van Java-eiland na SAIL 2020
Verwijderen vertramp Amsterdamse brug

Stadsdeel Zuid Oost
•
•
•

Incidenteel betononderhoud pool Westbroeksplein
Verwijdering miniramp B. Shawsingel
Verwijdering miniramp Strandvlietpad

Stadsdeel Zuid
•
•
•

Zandstralen Museumplein miniramps
Aanleg voor urbansports geschikte vloer Uiterwaarden, onderzoek naar uitbreiding
Jekerstraat weghalen

Stadsdeel West
•
•

Herinrichting Rembrandtparkje bij Orteliuskade (30)
Betononderhoud bij Van Beuningenplein (07)

Stadsdeel Centrum
•

Structureel, jaarlijks onderhoud om de Marnixbowl in optimale staat te houden.
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Onderzoek voor toekomstige infrastructuur
Stadsbreed onderzoek naar de mogelijkheden tot implementatie van het stadsbrede
skateparksysteem met onder andere zeer kleinschalige urbansportsvoorzieningen (Micro)
tot en met een internationaal aansprekend indoor urbansportscentrum (XXL).
Stadsdeel Nieuw West
•
•
•

Onderzoek naar mogelijkheden voor opwaardering Stadpark Osdorp (29)
Onderzoek integratie urbansports infrastructuur bij Noordoever Nieuwe Meer
Onderzoek integratie urbansports infrastructuur bij ontwikkelingen Sloterdijk.

Stadsdeel Noord
•

Onderzoek integratie urbansports infrastructuur bij ontwikkelplannen Florapark

Stadsdeel Oost
•

Onderzoek naar mogelijkheden integratie urbansports in Javaplantsoen

Stadsdeel Zuid Oost
•

Onderzoek naar mogelijkheden integratie urbansports Kraaiennest

Stadsdeel Zuid
•

Onderzoek naar mogelijkheden herinrichting Olympiaplein

Stadsdeel Centrum
•
•
•

Onderzoek integratie urbansports Bickerseiland
Onderzoek integratie urbansports Het Marineterrein
Onderzoek integratie van kleinschalige urbansports infrastructuur, micro & small
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Skate- en BMX-infrastructuur Amsterdam Nieuw West

Grifioen outdoor BMX trails ( 02 )
De BMX-voorziening in Osdorp Midden wordt door Grifioen outdoor beheerd en onderhouden en wordt door de doelgroep zeer goed gewaardeerd. Grifioen heeft een huurovereenkomst tot februari 2021 wat diepte investeringen in haar infrastructuur bemoeilijkt. De
organisatie staat open voor relocatie na 2021, dit moet tijdig in overleg worden onderzocht.
Quarterpipes Piet Wiedijkpark ( 23 )
De combinatie van een gedateerd ontwerp en verkeerde materialisatie van zowel de
skatetoestellen als de ondergrond maken deze voorziening onvoldoende gewaardeerd. Deze
voorziening wordt in zijn huidige staat niet tot nauwelijks gebruikt en heeft geen
toegevoegde waarde voor de Amsterdamse inlineskate-, BMX- en skateboard-infrastructuur.
Idealiter wordt bij de herinrichting van het Piet Wiedijkpark deze voorziening ook vernieuwd.
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Sloterplas parkje ( 22 )
De combinatie van een gedateerd ontwerp en materialisatie maken deze voorziening slecht
gewaardeerd. Dankzij de kleine afstand tussen het Sloterplas parkje en de sportroute
rondom de Sloterplas is een succesvolle herinrichting van het huidige terrein goed mogelijk.
Dit vergt aanvullend onderzoek in samenwerking met de gebiedsmakelaar & het stadsdeel.

het modulaire polyester Sloterplas skatepark wordt in zijn huidige vorm onvoldoende intensief gebruikt

Gerbrandy skatepark ( 32 )
Het Gerbrandy skatepark in Slotermeer Noordoost is onderdeel van een Krajicek Court en
vertoont dermate grote dillataties dat deze voorziening op korte termijn onderhoud vergt
om nog langer probleemloos te kunnen functioneren. Gelet op de verouderde, modulaire
constructie en de beperkte waardering moet een doordachte afweging worden gemaakt
welke investeringen gerechtvaardigd zijn voor het onderhoud van deze voorziening.
Vertramp Anderlechtlaan ( 24 )
De stalen vertramp aan de Anderlechtlaan (24) vertoont geen functiebelemmerende
beschadigingen of spoedbehoevend onderhoud. Tijdens het skaten in dit type baan bereikt
men relatief hoge snelheden, hierdoor biedt de breedte van slechts 5 meter onvoldoende
mogelijkheden om uit te wijken of te corrigeren. Vanwege deze smalle maatvoering, de
geisoleerde ligging en het kleine aantal skaters en BMX-ers bedreven in de sub-discipline van
het ‘vertskaten’ wordt deze voorziening onvoldoende intensief gebruikt. Mocht de baan
functiebelemmerende gebreken gaan vertonen dan moet een kosten efficiënte afweging
worden gemaakt of deze voorziening moet worden gehandhaafd.
Caland sportcentrum ( 37 )
De toestellen bovenop het dak van het Caland lyceum hebben een polyester rijoppervlak
wat vanwege zijn rij-eigenschappen niet meer courant is. Deze materialisatie in combinatie
met het verouderde aanbod en de semi-openbare ruimte maakt dat deze voorziening
nauwelijks bekend is bij de doelgroep voor wie deze voorzieningen zijn bedoeld.
De toestellen vertonen ten tijde van dit onderzoek geen functiebelemmerende
beschadigingen of slijtage.
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Slidebar Bok de Korverweg ( 35 )
De resterende voorziening aan de Bok de Korverweg wordt door de combinatie van een
sterk verouderde ondergrond, een minimaal ontwerp en een afgelegen locatie als
onvoldoende gewaardeerd.
Stadspark Osdorp ( 29 )
De betonmodulen in het Stadspark Osdorp vertonen geen functiebelemmerende
beschadigingen maar worden vanwege hun zeer kleine maatvoering slechts beperkt
gebruikt. De zwart granieten zitelementen direct naast de skatevoorziening in het Stadspark
worden in tegenstelling tot de skatetoestellen zeer intensief gebruikt door zowel
inlineskaters, BMX-ers als skateboarders. Met behulp van enkele kleine aanpassingen kan
het skate- en BMX-gebruik van het Stadspark verder worden gestimuleerd. Met behulp van
enkele kleinschalige, door de doelgroep gevalideerde toestellen zoals ‘manualpads’,
‘slidebars’ en/of ‘slappycurbs’ kan het Stadspark Osdorp kostenefficiënt worden
opgewaardeerd. In overleg met desbetreffend gebiedsmakelaar moet blijken in hoeverre
een dergelijke opwaardering van het Stadspark financieel haalbaar en sociaal wenselijk is.

de zitelementen in Stadspark worden door hun maatvoering & materialisatie intensief gebruikt door skaters

Nieuwe Meer skatepark ( 25 )
De toestellen van het Nieuwe Meer skateparkje zijn van onbekende makelij en oefenen
onvoldoende aantrekkingskracht uit op de doelgroep waarvoor deze voorziening is bedoeld.
Gemeente Amsterdam heeft ontwikkel ambities’s voor het gebied rondom de noordelijke
oevers van de Nieuwe Meer, idealiter wordt integratie van urbansports infrastructuur tijdig
meegenomen in deze herontwikkeling.
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Aanbevelingen Amsterdam Nieuw West
•
•
•
•
•

Herinrichting van het Piet Wiedijkpark skatepark (23)
Aansluiting op sportroute door herinrichting Sloterplas skatepark (22)
Herinrichting Gerbrandy skatepark (32)
Verwijdering Nieuwe Meer skatepark (25)
Verwijdering slidebar Bok de Korverweg (35)

•
•
•

Onderzoek naar mogelijkheden voor opwaardering Stadpark Osdorp (29)
Onderzoek integratie urbansports infrastructuur bij Noordoever Nieuwe Meer
Onderzoek naar de mogelijkheden van realisatie van urbansports infrastructuur
rondom de te ontwikkelen woongebieden bij Sloterdijk.
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Skate- en BMX-infrastructuur Amsterdam Noord

Noord & Skatecafé ( 1 & 8 )
De beheerde indoor skatevoorzieningen van Noord (1) en het Skatecafé (8) functioneren
allebei goed mede doordat het beheer & onderhoud door de organisatie’s zelf wordt
verzorgd. Het skatepark Noord heeft een huurovereenkomst tot en met juni 2024, de
perspectieven van voortbestaan van het Skatecafé zijn vooralsnog onduidelijk.
Buikslotermeerplein ( 11 )
Het skateparkje bij het Buikslotermeerplein is in juni 2017 gerealiseerd en verkeert
logischerwijs nog in goede staat. Gerealiseerd als kort-tijdelijke inrichting is vooralsnog niet
duidelijk hoe lang deze voorziening kan blijven functioneren.
Cons park Florapark ( 13 )
Het Cons parkje in het Florapark is een zelfbouwproject waarbij skaters in samenwerking
met een commerciële partij toestellen hebben ontworpen en zelf het beton hebben
aangebracht. Deze voorziening is niet ontworpen conform de hiervoor geldende
veiligheidsnormen, het skateparkje is dan ook niet gekeurd door de algemene
keuringsinstantie. In de praktijk blijkt deze voorziening echter zonder noemenswaardige
problemen te functioneren. Door het relatief kleine oppervlakte, de bescheiden omvang van
de toestellen en de ligging in het park is deze voorziening niemand tot overlast.
Kadoelenpad ( 19 )
De skatevoorziening bij het Kadoelenpad vertoont op diverse punten functie belemmerende
beschadigingen en slijtage. Het beton in de skatepool is onregelmatig uitgevoerd, de
afwatering functioneert niet en de coating laat op verschillende plekken geheel los waardoor
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gaten en kuilen ontstaan. De stalen vertramp heeft geen noemenswaardig onderhoud
gehad waardoor de staalplaten van het rijoppervlak veel speling vertonen.
Het Kadoelen skateparkje vergt grootschalig onderhoud wil het opnieuw kunnen
functioneren. Door de combinatie van het verouderde ontwerp en de mate van afwerking
van het beton vereist de renovatie dermate grote investeringen dat de kosten om de
voorziening te herstellen groter zijn dan de toegevoegde waarde van dit skateparkje.

slechte afwatering & functiebelemmerende scheuren en gaten maken de centrale skatepool nu onbruikbaar

staalplaten van het rijoppervlak v.d. vertramp vertonen grote speling waardoor diverse kieren zijn ontstaan

Circusplein ( 39 )
Het afgebeelde polyester skatetoestel in het midden van het Circusplein is vanwege
vandalisme en geluidsoverlast verwijderd waarmee dit skatepleintje alleen nog een slidebar
biedt. Door het verouderde asfalt wordt deze slidebar slechts zeer incidenteel gebruikt en
voegt deze voorziening weinig tot niets toe aan de elders beschikbare voorzieningen in
Noord.
Mosveld ( 21 )
De snakerun bij het Mosveld is door de aangrenzende begroeiing overwoekerd en het asfalt
verkeert in dermate slechte staat dat het niet rendabel is om deze voorziening te
onderhouden of op te knappen. In overleg met gebiedsmakelaar moet worden onderzocht in
hoeverre deze of andere locatie’s in het Florapark mogelijkheden bieden voor nieuwe
sportieve inrichting voor skate- en BMX-gebruik.
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IJ promenade Eye bankjes
De zitbankjes langs de IJ promenade zijn in 2017 van stalen beugels voorzien om het skaten
te verhinderen. De uitgestrekte, brede promenade oefent met haar dichtasfalt betonnen
ondergrond en brede bankjes grote aantrekkingskracht uit op inline-skaters, BMX-ers &
skateboarders. Met 55 meter afstand tot de eerstvolgende bebouwing lijkt dit een geschikte
locatie om alternatief gebruik van de openbare ruimte te gedogen danwel te faciliteren.
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Aanbevelingen Amsterdam Noord
•
•
•

Herinrichting van het Kadoelen skatepark
Bankjes bij EYE aanpassen ten behoeve van urbansports
Verwijdering slidebar Circusplein

•

Kwaliteitsimpuls van groenvoorzieningen in Florapark door
middel van realisatie van urbansports infrastructuur
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Skate- en BMX-infrastructuur Amsterdam Oost

Blijburg skatepark ( 4 )
Het Blijburg skatepark is een van Amsterdam’s best gewaardeerde skate- en BMXvoorzieningen. Het skatepark verkeert in goede staat met uitzondering van één
oppervlakkige brandplek op een horizontaal onderdeel. Dit skatepark is als kort tijdelijke
voorziening gerealiseerd totdat het Centrumeiland verder wordt de ontwikkeld. Om de
toplaag van het skatepark in goede conditie te houden verdient het aanbeveling om deze
brandplek te repareren en alle betonoppervlakten periodiek te impregneren voor langdurige
bescherming tegen mechanische belasting, weersinvloeden & graffiti.
Het Middenmeer skateparkje ( 10 )
Het skateparkje bij de Johan Cruyfveldjes dateert uit 2004 en functioneert zonder
noemenswaardige problemen. Het volledige betonoppervlak, hellend én horizontaal, is
voorzien van een tweecomponenten coating. Bij de overgang van hellende oppervlakten
naar de horizontale delen is deze coating op verschillende plekken beschadigd of geheel
weggesleten. De onregelmatigheden die dit oplevert aan het oppervlakte zijn vooralsnog
nergens dermate diep dat dit functie belemmerend werkt.

Alle beton in het Middenmeerpark is van een gele coating voorzien, deze laat op verschillende plekken los
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‘Schellingwouder’ vert ( 16 )
De vertramp onder de Amsterdamse brug is in 2002 opnieuw opgebouwd met hetzelfde
staalframe van de eerdere versie uit 1998. Momenteel verkeert deze skatebaan in erg
slechte staat, bij het horizontale tussengedeelte (de ‘flatbottom’) vertonen diverse stalen
rijplaten veel speling met het onderliggende frame. Provisorische herstelwerkzaamheden
hebben het schroefdraad in het frame uitgesleten wat herstel verder bemoeilijkt.
IJburg miniramp ( 17 )
Deze tijdelijke voorziening aan de Krijn Taconiskade moet hoogstwaarschijnlijk in 2018
worden verplaatst. Vanwege beschadigingen aan de toplaag zijn er op korte termijn
reparatiewerkzaamheden nodig. Onderzocht moet worden of deze herstelwerkzaamheden
kunnen worden gecombineerd met het verplaatsen van de gehele miniramp.
Java eiland skatepark ( 18 )
De betonmodulen die op de Kop van Java-eiland staan opgesteld zijn in 2005, 2010 en 2015
tijdelijk verwijderd en weer teruggeplaatst om ruimte te maken voor de activiteiten rondom
SAIL. Het terugplaatsen van de elementen is in 2010 en 2015 onvoldoende zorgvuldig
gebeurd waardoor de staalranden van betonelementen op verschillende plekken hebben
losgelaten. Dit bemoeilijkt de aansluiting tussen de afzonderlijke elementen wat
functiebelemmerend werkt. De toestellen zijn inmiddels dermate afgetakeld dat kostenefficiënt hergebruik na SAIL 2020 niet aannemelijk is.

verschillende staalranden zijn beschadigd wat de aansluiting tussen de afzonderlijke elementen bemoeilijkt

In de huidige situatie vertoont het Java skatepark verschillende plekken waar vingerbeknelling mogelijk is

Amstelpark ( 26 )
Doordat dit skateparkje is samengesteld met modulaire betonelementen is er mettertijd
speling ontstaan tussen de afzonderlijke onderdelen. Bij realisatie in 2001 werd deze
samenstelling van skatetoestellen op een speciale vochtdoorlatende vloer geplaatst.
Vanwege de open constructie van het rijoppervlak bleek deze ondergrond van drainbeton
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niet praktisch voor skate- en
BMX-gebruik, het rij
oppervlak was te glad voor
het bedoelde gebruik. In
2003 werden de toestellen
daarom tijdelijk verwijderd
om een nieuwe asfaltloer
aan te leggen waar de
toestellen weer op konden
worden teruggeplaatst.
De huidige asfalt
ondergrond verkeert nog
altijd in goede staat, de
skatetoestellen vertonen
verschillende functie
belemmerende
beschadigingen en slijtages.
Aalscholverpad miniramp ( 28 )
De stalen miniramp bij het Aalscholverpad functioneert zonder noemenswaardige
problemen. Deze skatebaan heeft dezelfde afmetingen en is van dezelfde makelij als die bij
de Grote Bickersstraat.
Vogelpad skatepark ( 40 )
Het skateparkje bij het Vogelpad is met toestellen van modulair beton en modulair staal
samengesteld. Deze toestellen lijken afkomstig van verschillende leveranciers. De indeling
van de afzonderlijke toestellen sluit onvoldoende aan op de verschillende beweegrichtingen
tijdens het bedoelde gebruikt.
Java plantsoen
De geelgekleurde coating van het Java plantsoen maakt dit elips vormige asfaltplein al
decennialang een populaire bestemming voor inline-skaters, BMX-ers en skateboarders.
Dit type 2 componenten coating maakt asfalt meer egaal waardoor het erg soepel rolt.
Dankzij de stalen bankjes en de trappartij bij het entree naar het Flevopark zijn er
verschilllende aanleidingen om op te skaten of te fietsen. Door de ruime opzet van het
plantsoen kan dit soort gebruik van de openbare ruimte zonder conflictsituatie’s
plaatsvinden. Sinds drie jaar staat er op het plein een zelf gefabriceerde grindbox waarop de
skaters en BMX-ers truuken kunnen doen. Het Javaplantsoen lijkt een kwaliteitsimpuls te
kunnen gebruiken
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Aanbevelingen Amsterdam Oost
•
•
•
•

Incidenteel & periodiek onderhoud Blijburg skatepark
Verplaatsen & renoveren miniramp IJburg
Verwijdering & herinrichting skatepark Kop van Java-eiland na SAIL 2020
Verwijderen vertramp Amsterdamse brug

•

Integratie urbansports infrastructuur op het Java plantsoen
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Skate- en BMX-infrastructuur Amsterdam Zuid Oost

Gein pool ( 13 )
Hoofdonderdeel van het in 2009 gerealiseerde skateparkje is de met betonnen modulen
samengestelde pool. Om het hoogteverschil van de betonmodulen met het maaiveld te
overbruggen is de pool aangevuld met een trappartij enerzijds en een betontaluud die
aansluiting maakt met een bescheiden streetcourse anderzijds. De streetcourse heeft een
stalen slidebar, twee handrails en een betontaluud, beide taluuds vertonen verregaande
uitspoeling wat functiebelemmerend werkt.
Nelson Mandela skatepark ( 09 )
Het skatepark in het Bijlmerpark bestaat uit twee pools die worden geflankeerd door enkele
streetskate elementen zoals curbs, banks en handrails. De twee pools zijn met beton
modulen samengesteld net zoals de voorzieningen bij het Eerste Marnixplantsoen en elders
bij het Westbroeksplein in Gein. Bij realisatie in 2010 werd het gehele skatepark van
felgekleurde twee componenten coating voorzien. Deze coating maakte de rijoppervlakten
te glad voor de kleine skatewieltjes waarmee het bedoelde gebruik in gedrang kwam.
Na herhaalde verzoeken vanuit de doelgroep wordt deze coating ten tijde van schrijven van
dit onderzoek van de betonoppervlakten verwijderd met een zandstraal behandeling. Ook
worden defecte voegen gerepareerd om opnieuw een egaal rij oppervlak te realiseren wat
voldoende grip biedt aan de skatewieltjes. Ten tijde van schrijven van dit rapport zijn de
werkzaamheden nog niet voltooid, de gekromde rijoppervlakten zijn op dit moment zeer
ruw vanwege de straalwerkzaamheden om de coating te verwijderen.
Door verzakkingen van de betonoppervlakten ten overstaan van de asfaltering rondom
sluiten de ‘banks’ (de betontaluuds) onvoldoende aan op het asfalt rijoppervlak.
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Hierdoor zijn de ‘banks’ in de huidige situatie onbruikbaar voor zowel inline-skaters als
skateboarders. Vooralsnog is onduidelijk in hoeverre deze aansluiting wordt geëgaliseerd
tijdens de renovatiewerkzaamheden.

het Nelson Mandela skatepark krijgt op het moment van schrijven van dit rapport grootschalig onderhoud

Gaasperplas skatepark ( 31 )
Het Gaasperplas skateparkje bestaat uit twee stalen miniramps die worden aangevuld met
een streetparcours van losse toestellen opgesteld bovenop een asfalt ondergrond. De stalen
obstakels vertonen geen functie belemmerende beschadigingen, door veroudering vertoont
de asfaltvloer veel steenverlies. De indeling van de gestandaardiseerde toestellen sluit niet
optimaal aan op de beweegmogelijkheden tijdens het beoogde gebruik.
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Strandvlietpad miniramp ( 34 )
De stalen miniramp aan het Strandvlietpad vertoont veel slijtage en sporen van vandalisme
wat functie belemmerende beschadigingen heeft veroorzaakt. De copingbuis bovenop de
skatebaan is onvoldoende nauwkeurig afgesteld tot het stalen rijoppervlak en vertoont een
te grote dilatatie. Deze kier is provisorisch verholpen met kit maar dit heeft de mogelijkheid
tot vingerbeknelling niet weggenomen. Diverse laspunten zijn gebroken waardoor een
onregelmatig rijoppervlak is ontstaan.

B. Shawsingel miniramp ( 38 )
Het polyester rijoppervlak van de miniramp aan de B. Shawsingel vertoont door zijn
levensduur verschillende functie belemmerende beschadigingen en slijtages.
De rijplaten zijn met roestvast stalen bevestigingsmaterialen aan het staalframe verankerd,
de boorgaten in de polyesterplaten zijn op diverse plekken gebarsten waardoor speling ten
opzichte van het staalframe is ontstaan die niet kan worden verholpen zonder de polyester
rijplaten te vervangen. Gelet op het verouderde ontwerp en constructiemethode en de
elders reeds aanwezige voorzieningen moet worden beoordeeld in hoeverre het rendabel is
te investeren in materialen waarvan de rij- en glij-eigenschappen als onvoldoende worden
beoordeeld door de gebruikers van de voorziening.
Blauwdasstraat quarterpipe ( 41 )
De stalen quarterpipe op het Blauwdasstraat is een zeer kleinschalige skate- en BMXvoorziening maar functioneert zonder noemenswaardige problemen.
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Aanbevelingen Amsterdam Zuid Oost
•
•
•
•
•
•

Incidenteel betononderhoud pool Westbroeksplein
Polijsten gekromde rijoppervlakten Nelson Mandelapark
Egaliseren aansluiting betontaluuds & asfalt rijoppervlak Nelson Mandelapark
Polijsten asfaltvloer Gaasperplas skatepark
Verwijdering miniramp B. Shawsingel
Verwijdering miniramp Strandvlietpad

•
•

Onderzoek naar mogelijkheden integratie urbansports infrastructuur Kraaiennest
Onderzoek naar stadsdeel brede integratie van actuele urbansports infrastructuur
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Skate- en BMX-infrastructuur Amsterdam Zuid

Olympiaplein ( 05 )
Het Olympiapplein is één van Amsterdam’s meest gewaardeerde skatevoorzieningen. De
ruimte opzet en de gladde vloer worden intensief gebruikt om te streetskaten waarbij
veelvuldig gebruik wordt gemaakt van het straatmeubilair rondom het skateparkje en de
zelfgefabriceerde skatetoestellen. Het roestvast stalen rijoppervlak van de skate toestellen
heeft dermate nadelige rij- en glij-eigenschappen dat deze toestellen slechts door een
marginaal deel van de actieve bezoekers van het Olympiaplein worden gebruikt.
Museumplein miniramps ( 06 )
De gegalvaniseerde stalen miniramps op het Museumplein worden intensief gebruikt door
inline skaters en steppers. De staalplaten worden door skateboarders en BMX-ers als te glad
ervaren mede door de materiaaleigenschappen en het grind rondom het Musemplein.
Losliggend kiezelmateriaal blokkeert de kleine skatewieltjes en verschuivingen in het
losliggende grind veroorzaakt een dun laagje grindstof bovenop de skatebaan. Deze stoflaag
in combinatie met de rij- en glij-eigenschappen van staal hebben een hinderende werking op
het bedoelde gebruik. In 2014 hebben beide miniramps een behandeling gekregen om het
staal oppervlak op te ruwen om zodoende beter rij eigenschappen tot stand te brengen.
Deze zandstraalbehandeling gaf goede resultaten, intensief gebruik in de afgelopen 4 jaar
heeft het effect van deze behandeling doen afnemen. De skatebanen zijn niet afgewaterd
wat betekent dat hemelwater betrekkelijk lang blijft liggen op het rijoppervlak.
Buitenveldert pool ( 14 )
De skatebaan in Buitenveldert is op dezelfde manier samengesteld als bij het Eerste
Marnixplantsoen (03) en het Westbroeksplein in Gein (13). De betonmodulen zijn met een
gele twee componentencoating geschilderd zoals ook het Zaandammerplein (12) van een
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coating is voorzien. In 2016 is de miniramp uitgebreid met een speedbump. Deze miniramp
functioneert zonder noemenswaardige problemen.
Uiterwaarden quarterpipe ( 33 )
De roestvast stalen quarterpipe aan de Uiterwaardenstraat heeft twee niveau’s en staat op
een tegelvloer opgesteld. De quarterpipe vertoont weinig gebruikssporen maar functioneert
zonder noemenswaardige problemen. De materialisatie van de omringende vloer is
onvoldoende regelmatig en egaal voor het bedoelde het gebruik.
Jekerstraat quarterpipe ( 36 )
Deze polyester quarterpipe is van onbekende makelij. De materialisatie van het toestel, het
omliggende rijoppervlak van tegels en de dimensionering van het ontwerp maken dit een
voorziening die geen toegevoegde waarde heeft voor de Amsterdamse urbansports
infrastructuur.
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Aanbevelingen Amsterdam Zuid
•
•
•

Zandstralen Museumplein miniramps
Vloertje bij Uiterwaarden, evt uitbreiden
Verwijderen quarterpiep & hekjes bij Jekerstraat

•

Onderzoek naar nieuwe locatie danwel herinrichting Olympia
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Skate- en BMX-infrastructuur Amsterdam West

TOM’s miniramp ( 42 )
De miniramp in de skate- en snowboardwinkel TOM’s is privébezit en slechts tijdens winkel
openingstijden bruikbaar, daarom wordt deze voorziening in dit rapport niet meegenomen.
Van Beuningenplein ( 07 )
Het skategedeelte op het Van Beuningenplein functioneert ondanks zijn kleine
dimensionering en bescheiden oppervlak goed. Het beton werd in 2010 in-situ aangebracht
waarmee een aaneengesloten betonoppervlak is gerealiseerd. Hierdoor vertoont de
betonschaal geen defecte voegen zoals bij andere modulaire betonnen voorzieningen vaak
het geval is na een aantal jaar. In 2016 werd het pleintje op verzoek van de gebruikers
uitgebreid met een stalen slidebar om zo meer diversiteit tot stand te brengen op het
bescheiden pleintje. Het beton vertoont sporen van uitspoeling wat met behulp van een
polijst- en impregneerbehandeling teniet kan worden gedaan.
Zaandammerplein ( 12 )
Net zoals het Van Beuningenplein is de skate aanleiding op het Zaandammerplein in-situ
gestort. De skate aanleiding is onderdeel van een groter speelplein en wordt intensief
gebruikt door zowel steppers als inlineskaters en skateboarders, voor BMX-ers is de
voorziening eigenlijk te klein gedimensioneerd. Voor de uitstraling is dit gesmeerde beton in
2003 van een geel gekleurde coating voorzien. Deze coating is op veel horizontale plekken
en alle contactpunten in zijn geheel weggesleten, ook elders is de coating nagenoeg
verdwenen. Om de betonschaal in nieuwconditie terug te brengen zijn een zandstraal- en
polijstbehandeling nodig. De resterende gele coating wordt met het zandstralen verwijderd
waardoor het ‘kale’ beton kan worden gladgepolijst.
Rembrandt skateparkje ( 30 )
Het skatepark bij het Orteliuspad is omstreeks 1999 gerealiseerd en verkeert
in zeer slechte staat. De combinatie van asfalt met modulaire beton elementen
heeft diverse onregelmatigheden in de aansluitingen veroorzaakt waardoor deze voorziening
momenteel niet te gebruiken is. De asfaltvloer is erg verouderd en de asfalttaluuds zijn
onvoldoende gewalst waardoor hier veel steenverlies is opgetreden. Bovenop het asfalt
‘bank to bank’ element is het platform compleet vervangen en provisorisch met beton
gerepareerd. De aansluiting van beton naar het asfalt is op verschillende plekken met slem
gerepareerd maar dit heeft de onregelmatigheden niet verholpen.
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illustratie’s van de slijtageplekken & beschadigingen aan het skateparkje bij de Orteliuskade

Het verval van het asfalt in combinatie met de verregaande uitspoeling van het beton
maken deze voorziening in de huidige situatie onbruikbaar voor de doelgroep. De kwaliteit
van het ontwerp en de toegevoegde waarde van deze voorziening staan niet in verhouding
tot de kosten die moeten worden gemaakt om dit skatepark te restaureren.

Rembrandt skatepark verkeert in zulke slechte conditie dat behoud niet rendabel of wenselijk lijkt
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Aanbevelingen Amsterdam West
•
•

Herinrichting Rembrandtparkje bij Orteliuskade (30)
Betononderhoud bij Van Beuningenplein (07)

Bij de ontwikkelingen rondom Havenstad liggen kansen om de realisatie van infrasructuur
voor urbansports aan de voorzijde van de planvorming te agenderen voor deze nieuw te
ontwikkelen woongebieden. Dankzij de relatief bescheiden footprint van urbansports
infrastructuur laat de realisatie hiervan zich uitstekend combineren met de wens om
sportruimten te faciliteren in de wijk zélf in plaats van in de luwte daarvan.
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Skate- en BMX-infrastructuur Amsterdam Centrum

Marnixbowl ( 03 )
De Marnixbowl is in 2005 gerealiseerd en heeft in 2015 grootschalig onderhoud gehad.
Door haar modulaire samenstelling vertoonde de Marnixbowl in 2015 diverse scheuren en
onregelmatigheden bij de voegen, door het intensieve gebruik raakte het beton uitgespoeld.
Alle voegen zijn opnieuw aangebracht en het beton is gepolijst wat de bowl weer in
nieuwstaat terug heeft gebracht. De Marnixbowl is één van Amsterdam’s best gewaardeerde
en één van Nederland’s meest beroemde skateplekken, adequaat periodiek onderhoud is de
beste manier om deze voorziening te behouden.
Bickerseiland miniramp ( 27 )
De stalen miniramp bij de Grote Bickersstraat heeft precies dezelfde afmetingen zoals er
elders in de stad in Nieuw West en Oost ook miniramps van deze leverancier staan
opgesteld. De stalen skatebaan is erg verroest maar functioneert verder zonder
noemenswaardige problemen. Dit komt mede doordat de miniramp vanwege het
verouderde ontwerp dermate weinig aantrekkingskracht op de doelgroep dat deze
momenteel nauwelijks meer wordt gebruikt.
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Aanbevelingen Amsterdam Centrum
•

Structureel, jaarlijks onderhoud om de Marnixbowl in optimale staat te houden.

•

Het pleintje aan de Grote Bickersstraat op het Bickerseiland maakt een verouderde
en versleten indruk. In overleg met de gebiedsmakelaar moeten de mogelijkheden
voor herontwikkeling van dit plein worden geinventariseerd.

•

Het Marineterrein wordt herontwikkeld, in overleg met desbetreffende
gebiedsmakelaar moeten de mogelijkheden voor integratie van urbansports
infrastructuur voor dit gebied in kaart worden gebracht.

•

Onderzoek naar integratie van kleinschalige urbansports infrastructuur.
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Aanbevelingen urbansports Amsterdam
1. Herinrichting van het Piet Wiedijkpark skatepark (23)
2. Herinrichting van het Sloterplas skatepark (22)
3. Herinrichting van het Gerbrandy skatepark (32)
4. Verwijdering Nieuwe Meer skatepark (25)
5. Verwijdering slidebar Bok de Korverweg (35)
6. Herinrichting van het Kadoelen skatepark (19)
7. Verwijdering slidebar Circusplein (39)
8. Aanpassingen zitbankjes IJpromenade
9. Incidenteel & periodiek onderhoud Blijburg skatepark (04)
10. Verplaatsen & renoveren miniramp IJburg (17)
11. Verwijdering & herinrichting skatepark Kop van Java-eiland na SAIL 2020 (18)
12. Verwijderen vertramp Amsterdamse brug (16)
13. Incidenteel betononderhoud pool Westbroeksplein (13)
14. Verwijdering miniramp B. Shawsingel (38)
15. Verwijdering miniramp Strandvlietpad (34)
16. Zandstralen Museumplein miniramps (06)
17. Aanleg voor urbansports geschikte vloer Uiterwaarden (33)
18. Verwijdering Jekerstraat quarterpipe (36)
19. Herinrichting Rembrandtparkje bij Orteliuskade (30)
20. Betononderhoud bij Van Beuningenplein (07)
21. Structureel onderhoud om de Marnixbowl in goede staat te houden (03)

Onderzoek voor toekomstige infrastructuur
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.

Onderzoek naar mogelijkheden voor opwaardering Stadpark Osdorp
Onderzoek integratie urbansports infrastructuur bij Noordoever Nieuwe Meer
Onderzoek integratie urbansports infrastructuur bij ontwikkelingen Sloterdijk.
Onderzoek integratie urbansports infrastructuur bij ontwikkelplannen Florapark
Onderzoek naar mogelijkheden integratie urbansports in Javaplantsoen
Onderzoek naar mogelijkheden integratie urbansports Kraaiennest
Onderzoek naar mogelijkheden herinrichting Olympiaplein
Onderzoek integratie urbansports Bickerseiland
Onderzoek integratie urbansports Het Marineterrein
Inventarisatie potentiele locatie’s voor micro urbansports infrastructuur
Inventarisatie potentiele locatie’s kleinschalige urbansports infrastructuur (S & M)
Inventarisatie potentiele locatie’s ambitieuze urbansports infrastructuur (L & XL)
Inventarisatie potentiele locatie’s voor een kwalitatief hoogwaardige vertramp
Inventarisatie potentiele locatie’s voor een goede, vrijstaande fullpipe
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tabel 1.4 ‘verdeling urbansports infrastructuur Amsterdam per stadsdeel’
30

huidige urbansports infrastructuur in Amsterdam met kleurcodering voor staat & waardering
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